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SEU NEGÓCIO FRENTE AO COVID-19



A Advocacia Kist sempre busca entender o negócio
dos nossos clientes, compartilhando
conhecimento e buscando soluções inteligentes
para todos os momentos.
A pandemia nos atinge diretamente, afetando a
atividade de clientes e parceiros, sendo
importante a adoção das ações emergenciais
recomendadas. Não há como prever o alcance e a
consequência das medias adotadas – até o
presente momento – pelas autoridades públicas,
razão pela qual nos mantemos ativos, criando
alternativas/possibilidades de negócios, formas de
trabalho e adequação das atividades aos mais
diversos segmentos da economia que atuam
nossos clientes.
Com esse foco, elaboramos esse conteúdo
interativo para tirar as principais dúvidas nesse
período conturbado, bem como para dizer para
vocês: ESTAMOS AQUI! 
Seguimos com trabalho integral remoto para te
ajudar a superar essa situação e estamos à
disposição para qualquer dúvida.



O efeito do vírus Covid-19 no mundo e no Brasil já
são enormes. O conhecido “shutdown”, paralização
global, já é considerada a maior desde a Segunda
Guerra Mundial, que afetará toda cadeia mundial
de produção de bens e serviços. Necessária a
conscientização para tentar diminuir o contágio da
doença, mas ficamos, de outro lado, preocupados
com o destino da nossa economia que já vem
sofrendo há anos. O Brasil, nos últimos dias,
adotou várias medidas e decretos a fim de conter
o avanço da doença, além de estímulos para
‘diminuir’ o impacto da pandemia na economia 
 nacional, inclusive com o reconhecimento do
estado de calamidade pública pelo Congresso
Nacional (Decreto Legislativo nº 06/2020). Da
mesma forma, os Estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina declaram estado de calamidade,
buscando auxílio junto a Federação por recursos,
além de linhas de crédito pelos bancos públicos
(BNDES, BRDE e etc.). Por fim, importante sempre
salientar que a diferença entre o remédio e o
veneno é a dose, razão pela qual devemos estar
em constante monitoramento acerca das medidas
tomadas pelos entes públicos em cotejo com a
saúde pública a manutençãoda atividade
econômica.

CENÁRIO ATUAL



Detalhamos a seguir
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O isolamento social adotado (reduzir a circulação de
pessoas) está afetando diretamente a economia, com a
queda de atividade nos mais diversos setores da economia.
A dificuldade de caixa das empresas para com suas
obrigações com fornecedores, empregados e perante o
Fisco já se verifica, tendo o Governo Federal adotado
medidas para postergar ou diferir o pagamento de tributos.
Segue algumas dessas medidas tomadas até o dia 25 de
março de 2020:

MEDIDAS GOVERNAMENTAIS 
ORDEM ECONÔMICA TRIBUTÁRIA

- RESOLUÇÃO Nº 152, DE 18 DE MARÇO DE 2020 
Prorrogou o prazo para o pagamento dos tributos federais
no âmbito do Simples Nacional. Com isso, os tributos
federais apurados no Programa Gerador do Documento de 
 Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)
e Programa Gerador do DAS para o MEI (PGMEI) foram
diferidos da seguinte forma:

Observa-se que o Imposto sobre serviços de qualquer
natureza (ISSQN) e o Imposto de circulação de
mercadoria e serviço (ICMS) não fazem parte desse pacote.

- Portaria Conjunta nº 555 PGFN/RFB:
Estabelece a prorrogação por 90 (noventa) dias a validade
das Certidões Negativas (CND) e das Certidões Positivas
com Efeitos de Negativa (CPDEN) vigentes até 24/03/2020.

Prorrogado para:
20/10/2020
20/11/2020
21/12/2020

Vencimento em:
20/04/2020
20/05/2020
22/06/2020



- Medida Provisória nº 927/2020: 
Prorrogação do prazo para pagamento do FGTS por 3 (três)
meses, com possibilidade de recolhimento dos valores de
março, abril e maio de forma parcelada, sem a incidência de
atualização, multa e juros. 
- Caso a empresa não consiga pagar tributos, recomenda-se
avaliar a situação com cuidado, pois existem tributos que
geram uma responsabilização penal em razão do seu não
recolhimento, tais como o ICMS declarado e não pago, bem
como outros tributos retidos na fonte (INSS,
IRRF e FGTS), na esteira das recentes decisões do STF.
 

Obs.: Apesar do reconhecimento do estado de calamidade
pública por decreto estadual e da Portaria 12/2012 reconhecer
a prorrogação das obrigações tributárias administradas pela
Receita Federal para o último dia útil do terceiro mês
subsequente ao mês em que reconhecido o estado de
calamidade (aplica-se para o mês em que reconhecida a
calamidade pública e o mês subsequente), ainda não há
reconhecimento direito da situação pelo Governo Federal,
situação que – caso queira ser aproveitada pelo Contribuinte –
impõe o ingresso de medida judicial para obter autorização de
prorrogação do vencimento dos tributos federais. (situação se
aplica para parcelamento junto à Receita Federal e a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

-  Liberação de R$ 5 bilhões pelo Programa de Geração de
Renda (Proger), mantido com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT).



- BNDES libera R$ 55 bilhões, dos quais:
a) R$ 20 bilhões para liberação do FGTS conforme critério a ser
estabelecido pelo Ministério da Economia;
b) R$ 30 bilhões para medidas de prorrogação de operações em
situação regular;
c) R$ 5 bilhões em crédito para empresas de micro, pequenas e
médio porte.
 

Por isso, apresentamos que apesar do momento de crise pode
existir oportunidades nesse momento, como esses:
A. Levantar créditos [1] de PIS/COFINS “esquecidos”, que podem
dar uma ótima ajuda no caixa nesses tempos;
B. Implementação de teses tributárias ‘ignoradas’ [2] que já
contam com respaldo dos tribunais superiores;
C. Reorganizações societárias frente a potencial perdas e
prejuízos que a crise pode gerar, com a utilização de
planejamento sucessório/patrimonial.

[2]O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, isto é, deve ser
considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Com base nesse critério, nossos clientes estão levantando diversos itens de
crédito, como despesas com publicidade e propaganda, frete, equipamento de
proteção individual de empregados (EPI), custos com licenciamentos
obrigatórios, entre outros.

[1] O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, isto é, deve ser
considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Com base nesse critério, nossos clientes estão levantando diversos itens de
crédito, como despesas com publicidade e propaganda, frete, equipamento de
proteção individual de empregados (EPI), custos com licenciamentos
obrigatórios, entre outros..



A situação de calamidade pública (reconhecida internamente) e
de pandemia global (reconhecida pela Organização Mundial da
Saúde - OMS) em decorrência do Covid-19 já se encontram
declaradas. Apesar disso, trata-se de situação transitória que
acomete os contratos, devendo ser importante observar os
seguintes critérios:

RELAÇÕES CONTRATUAIS

Impossibilidade de cumprimento por
perda de utilidade: restituição anterior a
contratação

Onerosidade excessiva: importe na
revisão pelo desequilíbrio econômico-
financeiro entre o valor da prestação
exigida e o da contraprestação recebida

Força maior diante da situação de
calamidade pública: situação em que é
externa a contratualidade, em que as
partes não poderiam prever e implicam
na continuidade da prestação/obrigação.



Importante mencionar que é necessário analisar cada caso
antes de buscar uma resolução contratual ou intervenção
judicial, sendo recomendado que as partes busquem –
previamente – negociar sobre as obrigações contratuais
atingidas pela pandemia global. Destaca-se que a
pandemia
global não interfere nas relações contratuais que já se
encontravam inadimplidas antes de sua declaração, bem
como para situações onde houve expresso reconhecimento
e responsabilização das partes pela força maior. 
Por fim, salientamos que em relação aos contratos
firmados após a declaração de pandemia e onde há
expresso reconhecimento de seus riscos e a assunção da
responsabilidade pela plena execução do contrato, não
incidem as excludentes de responsabilidade acima
detalhadas.

Continuidade (ou mesmo encerramento
do contrato): onde os danos não são
atribuíveis a nenhuma das partes.



RELAÇÕES TRABALHISTAS

As relações trabalhistas são, sem sombra de dúvida, as que
mais trazem conflitos nesse momento e várias foram as
tentativas e os desdobramentos para manter os empregos, a
produção ou ainda a prevenção de empregados frente a
contaminação pelo COVID-19.

Para os empregados que estejam com suspeita
ou confirmados com o coronavírus, as medidas

são as seguintes: 
a)   aos doentes, devem ser afastados mediante apresentação
de atestado médico (particular ou da empresa), os primeiros 15
dias do afastamento o salário será pago pela empresa e após
isso, e se necessário, será encaminhado para a previdência
social;
 

b)  aos suspeitos de contaminação, o empregado deverá
permanecer em quarentena, e a Lei 13.979 prevê que esse
período deve ser consideradas como faltas justificadas ao
trabalho; 
 

c)   caso exista a possibilidade de realizar o trabalho de forma
remota essa política deve ser adotada; 
 

d)    se houver a confirmação de novo caso de coronavírus é
dever da empresa seguir as orientações sanitárias para
higienização, afastamento dos demais empregados e buscar
orientações se necessário ao auxílio médico.



a)  buscar alternativas para a prevenção e segurança do
trabalhador, como já dito, trabalho remoto e home office, para
diminuir o impacto frente da produtividade da empresa.
Importante a empresa divulgar isso por meio de sua política ou
aditivo contratual para a forma da realização do home office. 
 

b)  em relação às viagens, é recomendado que a empresa adote
precauções para evitar ou até mesmo proibir viagens
internacionais ou nacionais, principalmente em localidades que
o risco seja maior. 
 

c)   é dever da empresa adotar uma postura zeladora, buscando
a fornecer ao empregado orientações sobre a
prevenção do vírus e serviço médico para questões de dúvidas,
além dos EPI's já previsto na legislação.

Para a prevenção é
necessário adotar as seguintes medidas:

Já para as empresas que cheguem a redução ou
interrupção das atividades, algumas alternativas podem

ser avaliadas, como exemplo:

a)   férias coletivas: permitem a concessão de férias a todos os
empregados da empresa ou a determinados setores, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, sendo necessária a comunicação ao
Ministério da Economia e ao sindicato que representa a
categoria com antecedência mínima de 15 dias, previsto nos
artigos 139 e 140 da CLT. 
 



b) licença remunerada: hipótese em que o empregado é
afastado do trabalho sem prejuízo do salário, em contrapartida,
a empresa reduzirá os custos relacionados a transporte e
alimentação dos empregados e manutenção das instalações em
funcionamento.
 

c)   suspensão dos contratos de trabalho: possibilita a proteção
do emprego por meio da suspensão do contrato de trabalho,
após negociação com o sindicato que representa a categoria,
com afastamento dos funcionários para qualificação
profissional pelo período de 2 a 5 meses. Nesse período, os
empregados não receberão salários, mas sim uma bolsa de
qualificação profissional por meio do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), observados os requisitos mínimos para
tanto, previsto no artigo 476-A da CLT. 
 

d)  redução temporária da jornada e de salário: alternativa que
garante a proteção ao emprego por meio da redução
temporária da jornada dos empregados, com redução
proporcional dos salários pelo período de 3 meses
(prorrogáveis). Há necessidade de negociação coletiva e de
observância de uma série de requisitos previstos na Lei nº
4.923/65 e no art. 503 da CLT (força maior).
 

e) Plano de Demissão Voluntária (PDV): alternativa para
redução do quadro de empregados com maior segurança
jurídica e redução de custos, incentivando empregados que
eventualmente não tenham interesse na manutenção do
contrato a aderirem ao PDV mediante o recebimento de
benefícios adicionais e quitação total do contrato de trabalho.
O plano e as verbas que serão pagas devem ser pactuadas com
osindicato que representa a categoria.



DAS MEDIDAS RELATIVAS À
ATIVIDADE AGROPECURISTA

A Portaria nº 116 de 26 de março de 2020 apresenta um rol de
atividades que concernem a atividades e serviços considerados
essenciais pelo Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Tal medida foi tomada para viabilizar o pleno
funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas
além de assegurar o abastecimento e segurança alimentar da
população brasileira nesse período.

O Brasil tentava se recuperar de um dos maiores períodos de
recessão, apresentando inúmerosdesafios para o empresário,
situação agravada pela pandemia global.
A possível insolvência, inadimplementos, atrasos e
descumprimentos de contratos, a queda de estoques ou mesmo
escassez de insumos e a ausência de consumo implicará em
severos problemas de fluxo de caixa, o que pode ensejar a
necessidade de adoção de medidas como renegociação de
obrigações. 
Em caso de situação com maior gravidade e medidas mais
enérgicas sejam necessárias, o ajuizamento de
recuperação judicial para reestruturar dívidas pode se fazer
preciso.

RESTRUTURAÇÃO E INSOLVÊNCIA




